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 P O R T A R I A 
 
 Nº  660/2010 

 
 
          “Instaura Processo Administrativo Disciplinar.” 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI , Prefeito de São Sebastião, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 69, incisos V, VI e VIII, da Lei Orgânica do Município de São Sebastião, e 
considerando o constante no Processo Administrativo nº 9.815/10 

 

R E S O L V E: 

Artigo 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em face da Servidora 
GABRIELA SANTANA DA CUNHA PINTO, professora, Matrícula nº 5524-7, pois conforme 
narrado na Denúncia, no dia 24 de agosto do ano corrente, por volta de 7:50 hs, esta trajando 
vestimentas pretas, peruca e óculos escuro passou a agredir fisicamente e verbalmente a Servidora 
Kátia Gonçalves, no local de trabalho desta, que fica no CS – Topolândia. Consta ainda na Denúncia 
que a Servidora Indiciada, antes de realizar as agressões, fez distribuição de panfletos apócrifos que 
denigrem a honra da Servidora Kátia, conforme consta em fls. 04 e 05, deixando assim de manter 
conduta compatível com a moralidade administrativa, bem como tratar com urbanidade as pessoas e 
companheiros de trabalho, configurando-se, assim, infrações capituladas nos incisos IX e XI, do 
artigo 195, da Lei Complementar nº 76/06, sujeitando-se as penalidades previstas no artigo 204, do 
mesmo Diploma Legal. 

  
Artigo 2º - Designar a seguinte Comissão Processante para a conclusão dos trabalhos: 

 
                                     Presidente   Andréa Pinheiro Grangeiro da Silva 
                Membro   Valéria Zago Santos 
               Membro   Marcos Antonio de Assis Leite 
 

Artigo 3º - A Comissão Processante terá a incumbência de apurar todos os fatos acerca 
do ocorrido e promover as medidas e uso dos meios necessários a tal fim pelo prazo de 60 (sessenta) 
dias, prorrogáveis por igual período, fazendo jus ao recebimento da gratificação, na conformidade do 
Artigo 79, da Lei Complementar n.º 076/06. 

 
Artigo 4.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.   

 
São Sebastião,  14       de Setembro de 2010. 

 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 

 

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra. 

SAJUR/nsa 


